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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie równouprawnienia płci w sektorze mediów w UE
(2017/2210(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 11 oraz art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 
art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 
marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych (dyrektywę o audiowizualnych usługach 
medialnych)2,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący trzeciego średnioterminowego programu 
wspólnotowego działania w sprawie równych szans dla mężczyzn i kobiet 1991–1995 
(COM(90)0449),

– uwzględniając rezolucję Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich 
zgromadzonych w Radzie dnia 5 października 1995 r., dotyczącą wizerunku kobiet i 
mężczyzn przedstawionego w reklamie i w mediach3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 czerwca 2000 r. pt. „W kierunku strategii 
ramowej Wspólnoty na rzecz równości płci (2001–2005)” (COM(2000)0335),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie eliminowania 
stereotypów dotyczących płci w społeczeństwie,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zwiększania roli 
kobiet jako osób pełniących funkcje decyzyjne w mediach,

– uwzględniając Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006–2010 
(COM(2006)0092),

– uwzględniając strategię UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015 z dnia 21 
września 2010 r. (COM(2010)0491),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 3 grudnia 2015 r. pt. 
„Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci w latach 2016–2019” 

                                               
1 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
2 Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.
3 Dz.U. C 296 z 10.11.1995, s. 15.
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(SWD(2015)0278),

– uwzględniając rezolucję z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie dyskryminacji kobiet w 
reklamie,

– uwzględniając rezolucję z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wpływu marketingu i 
reklamy na równość kobiet i mężczyzn1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie eliminowania stereotypów 
dotyczących płci w UE2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet w erze cyfrowej3,

– uwzględniając zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 10 czerwca 2013 r. 
dotyczące równouprawnienia płci i mediów,

– uwzględniając zalecenie nr 1555 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 
24 kwietnia 2002 r. dotyczące obrazu kobiet w mediach,

– uwzględniając zalecenie nr 1799 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 
26 czerwca 2007 r. dotyczące obrazu kobiet w reklamie,

– uwzględniając zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 27 września 2017 r. 
dla państw członkowskich dotyczące równouprawnienia płci w sektorze 
audiowizualnym,

– uwzględniając badanie Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
(EIGE) z 2013 r. pt. „Review of the implementation of the Beijing Platform for Action 
in the EU Member States: Women and the Media – Advancing gender equality in 
decision-making in media organisations” [Przegląd realizacji pekińskiej platformy 
działania w państwach członkowskich UE. Kobiety w mediach – zwiększanie 
równouprawnienia płci w procesach decyzyjnych organizacji medialnych],

– uwzględniając sprawozdanie Rady Europy z 2013 r. pt. „Media and the image of 
women” [Media a wizerunek kobiet],

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-
0000/2017),

A. mając na uwadze, że równouprawnienie płci stanowi jedną z podstawowych zasad Unii 
Europejskiej zapisaną w Traktatach i musi być wspierane przez Unię we wszystkich jej 
działaniach;

B. mając na uwadze, że media odgrywają rolę „czwartej władzy”, mogą wywierać wpływ 

                                               
1 Dz.U. C 295E z 4.12.2009, s. 43.
2 Dz.U. C 36 z 29.1.2016, s. 18.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0204.
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na opinię publiczną i ostatecznie kształtować ją oraz muszą zagwarantować wolny 
dostęp do informacji, różnorodność opinii i pluralizm mediów; 

C. mając na uwadze, że media mają znaczący wpływ na to, w jaki sposób normy społeczne 
i kulturowe dotyczące kobiet i mężczyzn są kreowane i kształtowane, oraz stanowią 
ważny dla gospodarki sektor, który zapewnia bezpośrednie zatrudnienie ponad 
milionowi ludzi w UE;

D. mając na uwadze, że należy w jednakowym stopniu uwzględnić perspektywę zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn, aby uzyskać kompletny obraz i nie zaprzepaścić możliwości 
wykorzystania potencjału i umiejętności kobiet w przekazywaniu informacji na temat 
wyzwań, jakim muszą stawić czoła kobiety w mediach; 

E. mając na uwadze, że w 2015 r. kobiety stanowiły 68 % absolwentów studiów w 
dziedzinie dziennikarstwa i informacji w UE-281, podczas gdy dane dotyczące 
zatrudnienia w UE-28 w latach 2008–2015 pokazują, że średni odsetek kobiet 
zatrudnionych w sektorze mediów nieustannie utrzymuje się na granicy ok. 40 %;

F. mając na uwadze, że zróżnicowanie wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć jest 
stałym problemem w UE, wyraźnie widocznym w różnych sektorach gospodarki, w tym 
w mediach;

G. mając na uwadze, że kobiety w dalszym ciągu borykają się z problemem szklanego 
sufitu w mediach, do czego przyczynia się szereg czynników, w tym procedury przyjęte 
w kulturze organizacyjnej, które często nie sprzyjają zachowaniu równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym;

H. mając na uwadze, że organizacje mediów publicznych w państwach członkowskich 
mają możliwość określenia własnej polityki równouprawnienia, z czego wynika 
szerokie spektrum praktyk w UE: począwszy od bardzo obszernych ram polityki 
obejmujących treści medialne i zapewniających zrównoważony udział kobiet i 
mężczyzn w organach decyzyjnych, a skończywszy na całkowitym braku takiej 
polityki; 

I. mając na uwadze, że z badań wynika, iż tylko około 37 % wiadomości pochodzących ze
źródeł informacji online i offline przekazują kobiety, a w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
brak było sygnałów o poprawie sytuacji w tym względzie2; mając na uwadze, że od 
kobiet najczęściej oczekuje się przedstawienia opinii ogółu (41 %) lub osobistych 
doświadczeń (38 %), natomiast rzadko są one cytowane jako eksperci (tylko 17 % 
wiadomości); mając na uwadze, że badania wykazały również, iż mniej niż jeden na 
pięciu ekspertów lub komentatorów to kobieta (18 %)3;

J. mając na uwadze, że wiele kobiet pracujących w mediach na najwyższych szczeblach 

                                               
1 Wspólny zbiór danych UNESCO, OECD i Eurostatu, dostępny pod adresem internetowym: 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, przesłuchanie w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie „Równouprawnienie 
płci w sektorze mediów w UE”, 26 czerwca 2017 r., zapis dostępny pod adresem internetowym 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
3 Projekt „Global Media Monitoring”, raport regionalny dla Europy, 2015, dostępny pod adresem internetowym 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
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zawodowych jest w takim samym stopniu docenianych przez społeczeństwo jak 
mężczyźni i że są wśród tych kobiet uznani filmowcy, dziennikarki i reporterki; mając 
na uwadze, że mimo iż dorównują one mężczyznom pod względem osiąganych 
wyników, mogą znajdować się w mniej korzystnej sytuacji oraz być narażone na ryzyko 
i zagrożenia;

K. mając na uwadze, że kobiety nie mają silnej reprezentacji w mediach informacyjnych i 
są jeszcze mniej widoczne w dziedzinie sportu, polityki, gospodarki i finansów pomimo 
różnorodności środków przekazu w państwach członkowskich;

L. mając na uwadze, że szczególnie kobiety zajmujące się dziennikarstwem śledczym 
często są narażone na przemoc i stają się celem śmiertelnych ataków, co pokazują 
przypadki Veroniki Guerin i Daphne Caruany Galizii;

Obecność kobiet w mediach 

1. podkreśla, że choć w tej dziedzinie kobiety przeważają wśród absolwentów studiów 
wyższych i stanowią znaczną grupę pracowników, są niedostatecznie reprezentowane 
na szczeblach kierowniczych i na najwyższych stanowiskach;

2. wyraża ubolewanie, że średnio w UE poziom reprezentacji kobiet w mediach 
publicznych jest niski, zarówno na strategicznych i operacyjnych stanowiskach 
wysokiego szczebla, jak i w zarządach (w roku 2017: 35,8 % na stanowiskach 
wykonawczych, 37,7 % na stanowiskach niewykonawczych i 33,3 % jako członkowie 
zarządu)1;

3. zauważa, że niezależnie od obecnie niedostatecznej reprezentacji kobiet są one nadal 
chętniej zatrudniane lub awansowane na wysokie stanowiska w mediach publicznych 
niż w mediach prywatnych2;

4. wzywa państwa członkowskie oraz organy ds. równości do skoncentrowania się na 
wdrażaniu obowiązujących przepisów dotyczących równouprawnienia płci, a także do 
zachęcania organów regulacyjnych, aby zwracały uwagę na obecność i zwiększanie roli 
kobiet w sektorze mediów oraz na niestereotypowe treści medialne;

5. przypomina, że organizacje medialne mają swobodę określania ról dla swoich 
pracowników, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, niemniej apeluje do nich, aby czyniły to 
z największym poszanowaniem godności osobistej i jakości zawodowej; w tym 
kontekście zwraca uwagę na niepokojące przypadki dziennikarek, które uznano za 
nadające się lepiej do dziennikarstwa telewizyjnego ze względu na ich postrzeganą 

                                               
1 „Gender Equality in Power and Decision-Making. Review of the implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States” [Równość płci w ramach sprawowania władzy i w procesie decyzyjnym. 
Przegląd realizacji pekińskiej platformy działania w państwach członkowskich UE], 2017. Źródło: baza danych 
statystycznych EIGE związanych z płcią – udział kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych.
2 Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE): „Review of the implementation of the Beijing 
Platform for Action in the EU Member States. Women and the Media – Advancing gender equality in decision-
making in media organisations” [Przegląd realizacji pekińskiej platformy działania w państwach członkowskich 
UE. Kobiety w mediach – zwiększanie równouprawnienia płci w procesach decyzyjnych organizacji 
medialnych], 2013.
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atrakcyjność dla widzów, a po pewnym czasie zastępowano młodszymi dziennikarkami; 

Kobiety w treściach medialnych

6. podkreśla, że choć wszelkie działania regulacyjne dotyczące seksizmu i stereotypowego 
przedstawiania kobiet i mężczyzn w treściach medialnych stanowią prerogatywę państw 
członkowskich przy należytym uwzględnieniu zasady wolności wypowiedzi, niemniej 
niezależność redakcyjna nie powinna służyć zachęcaniu do przedstawiania 
stereotypowego lub negatywnego wizerunku kobiet lub uzasadnianiu takiego 
wizerunku;

7. wzywa do wprowadzenia środków wsparcia i środków zachęcających, takich jak 
wytyczne dotyczące równej reprezentacji kobiet i mężczyzn na stanowiskach 
decyzyjnych w organizacjach medialnych, oraz do tego, aby organizacje medialne 
nadawały większe znaczenie skutecznemu monitorowaniu takich starań;

8. zaleca, aby regulacje wprowadzane przez organy regulacyjne ds. mediów i komunikacji 
określiły kryteria służące zagwarantowaniu wolnego od stereotypów przedstawiania 
kobiet i dziewcząt oraz aby przewidywały możliwość usuwania obraźliwych treści; 
zaleca, aby wyspecjalizowane organizacje, takie jak krajowe organy ds. równości i 
organizacje pozarządowe działające na rzecz kobiet, uczestniczyły w monitorowaniu 
wdrażania tych regulacji;

Przykłady dobrych praktyk

9. z entuzjazmem odnotowuje różne przykłady dobrych praktyk, które można 
zaobserwować we wszystkich państwach członkowskich, w tym: kampanie medialne, 
stosowne przepisy, nagrody lub antynagrody za seksistowskie i utrwalające stereotypy 
reklamy, bazy danych kobiet ekspertów, szkolenia dla specjalistów z branży oraz 
programy równości płci, kodeksy postępowania oraz polityki równości szans i 
różnorodności w organizacjach medialnych; 

10. zaleca, aby organizacje mediów publicznych i prywatnych przyjęły wewnętrzną 
politykę obejmującą środki zapobiegające napastowaniu, programy urlopów 
macierzyńskich, ojcowskich lub rodzicielskich, elastyczną organizację pracy oraz 
programy mentorskie i programy szkoleniowe z zakresu zarządzania dla kobiet;

11. zachęca państwa członkowskie do zainicjowania kampanii takich jak np. belgijskie 
narzędzie Expertalia, czeska nagroda „Seksistowska świnia” czy szwedzka inicjatywa 
#TackaNej (Nie, dziękuję);

Dalsze zalecenia

12. wzywa Komisję do przeprowadzenia dalszych badań na temat obecności kobiet na 
wyższych stanowiskach w mediach; wyraża uznanie dla Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn za prace podjęte w tym obszarze i zachęca go do dalszego 
monitorowania odpowiedniego zestawu wskaźników; 

o

o o
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13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Niniejsze sprawozdanie poświęcone jest kwestii równouprawnienia płci w mediach w UE. 
Media stanowią czwartą władzę i mają zasadniczy wpływ na politykę i społeczeństwo. W 
związku z tym należy zwrócić uwagę na prawidłowe i zrównoważone działanie mediów. 
Dotyczy to bez wątpienia również równowagi związanej z równouprawnieniem płci. Media –
publiczne i prywatne – mają służyć całemu społeczeństwu i z tego względu jest konieczne, aby 
w organizacji i działalności mediów uwzględniano fakt, że połowę społeczeństwa stanowią 
kobiety. 

Sprawozdanie skupia się przede wszystkim na pozycji kobiet w mediach, pełniących funkcje 
szeregowych dziennikarek czy komentatorek, a jednocześnie zwraca się uwagę na ich brak na 
pozycjach decyzyjnych. Szczególnie w tym ostatnim aspekcie sytuacja kobiet jest dość 
niezadowalająca: jedynie ok. 30–40 % stanowisk kierowniczych w mediach w UE zajmują 
kobiety, mimo że absolwentami kierunków związanych z mediami są w większości kobiety. Ta 
dysproporcja może mieć wpływ nie tylko na tworzenie treści i cele, jakie wyznaczają sobie 
media, ale również oddziaływać szkodliwie na zwiększenie ogólnej różnicy w płacach i 
emeryturach kobiet i mężczyzn.

Kobiety natrafiają również na liczne przeszkody w zawodach reporterek i moderatorek. Są pod 
większą presją ze względu na swój wygląd zewnętrzny i atrakcyjność dla widowni, natomiast 
istotne tematy polityczne czy ekonomiczne są im przydzielane rzadko. Sytuacja kobiet jest 
często bardziej skomplikowana także ze względu na większą konieczność łączenia życia 
rodzinnego – tj. macierzyństwa – z życiem zawodowym. W tej kwestii należy zapewnić jak 
największe wsparcie.

Osobny rozdział poświęcono wizerunkowi kobiet w mediach i przemyśle reklamowym, gdzie 
mamy do czynienia z podejściem stereotypowym czy wręcz seksistowskim. Podobna sytuacja 
ma miejsce również w sektorach nowych mediów społecznościowych, niemniej ze względu na 
brak wystarczających danych i badań sprawozdanie ich nie obejmuje. W przyszłości należy 
jednak o tym sektorze pamiętać.

To, że Unia Europejska nie reguluje równości kobiet i mężczyzn w mediach, jest rozwiązaniem
słusznym. Brak narzędzi regulacyjnych nie zwalnia nas jednak z obowiązku zajmowania się tą 
kwestią i wzywania właściwych osób do podejmowania działań w tej sprawie. 
Odpowiedzialność spoczywa również na samych mediach, organach regulacyjnych i 
kontrolnych, jak również na społeczeństwie obywatelskim, aby zwracano uwagę na 
występujące braki. Organy krajowe i unijne mogą natomiast dbać o to, aby prawidłowo 
egzekwowano przepisy zapobiegające dyskryminacji, i usprawniać regulacje, tak aby ułatwić 
łączenie życia zawodowego i rodzinnego. 
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